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Van Lanschot Kempen Investment Banking kondigt 
leiderschapswissel aan 
Van Lanschot Kempen heeft vandaag bekendgemaakt dat Dick Boer en Dirk Saltzherr per 1 
februari 2023 benoemd zullen worden als co-heads van Van Lanschot Kempen Investment 
Banking. Zij volgen Jeroen Berns op, die heeft besloten zijn functie neer te leggen. De 
uitstekende huidige staat waarin de Investment Bank verkeert en het feit dat er een sterk 
team en opvolging klaarstaat, maken dit voor hem een natuurlijk moment voor deze stap. 
 
Jeroen Berns werkt sinds 2009 bij Van Lanschot Kempen en  heeft diverse leidende functies 
vervuld in equity capital markets en corporate finance. In 2020 werd hij hoofd van het 
Investment Banking-team. Sindsdien is het team betrokken geweest bij meer dan honderd 
transacties in Europa voor klanten in de sectoren infrastructuur, life sciences, vastgoed en 
technologie. 
 
Dick Boer werkt bijna 21 jaar voor het bedrijf. Hij begon zijn carrière in 2002 en vervulde 
sindsdien diverse functies in corporate finance en vastgoed. Hij is op dit moment co-head 
van het Corporate Finance-team. 
 
Dirk Saltzherr is managing director Strategic Development, Operations en Change in het 
Investment Banking-team. Hij heeft meer dan 16 jaar ervaring binnen Van Lanschot 
Kempen en was in die periode actief in Europees vastgoed en corporate finance. 
 
Richard Bruens, lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en 
verantwoordelijk voor Client Management & Origination: ‘Onder leiding van Jeroen heeft 
onze Investment Bank zijn positie en track record in Europa verder versterkt in de sectoren 
waarin we gespecialiseerd zijn. Hij heeft een team gebouwd dat goed is toegerust om onze 
klanten te bedienen met expertise, persoonlijke connecties en een netwerk van 
internationale investeerders. We gaan Jeroen missen en wensen hem alle goeds voor de 
toekomst. 
 
We zijn blij dat we met Dick en Dirk twee sterke opvolgers in huis hebben. Beiden met vele 
jaren ervaring binnen ons bedrijf en hun talenten en persoonlijkheden vullen elkaar aan. Met 
hen aan het roer staat Van Lanschot Kempen Investment Banking er goed voor om ook in 
de toekomst succesvol te blijven.’ 
 
Jeroen Berns: ‘Ik ga Van Lanschot Kempen zeker missen. Tegelijkertijd ben ik blij dat ik mijn 
functie kan overdragen aan twee getalenteerde collega’s waar ik al jarenlang mee 
samenwerk. Dick en Dirk vormen samen een krachtige combinatie met uitstekende 



 
leiderschaps- en commerciële vaardigheden waarmee zij de Investment Bank verder kunnen 
ontwikkelen. Ik kijk met trots en warme herinneringen terug op mijn tijd bij Van Lanschot 
Kempen. Daarvoor wil ik mijn team en onze gewaardeerde klanten bedanken.’ 
 
In de komende periode werken Jeroen Berns, Dick Boer en Dirk Saltzherr samen aan een 
goede overdracht. De benoemingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van De 
Nederlandsche Bank. 
 
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com 
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com 
 
Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Professional Solutions, Investment 
Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame 
manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame 
wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van 
negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-
financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke 
financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van 
onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en 
expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een 
duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het 
volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen. 
 
Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com 
 
Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van 
of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na 
te laten. 
 


